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Abstract 
 

Photocatalytic activity of sonochemically prepared TiO2 decorated with silver nanoparticles. 
A novel way of titanium dioxide synthesis using non-water environment was investigated. In synthesis, 

water causes aggregation of particles of titania thus reducing active surface significantly. To avoid this, a non- 
water environment such as toluene was employed. Reaction between solid precursor and gaseous ammonia was 
conducted in this environment using dried reactants in tempered glass reactor and irradiated by ultrasonic horn. 
As prepared powders were then calcinated and decorated with Ag nanoparticles. Photocatalytic activity was 
determined by TOC method and compared to P25 standard TiO2 . Samples were analysed by XRD and Raman 
spectroscopy and surface morphology was investigated by SEM. Powders prepared by this method had 
comparable or higher photocatalytic activity than P25. Ag nanoparticles seem to have no significant impact on 
photocatalytic activity whatsoever. 
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Úvod a formulácia cieľa 

 

TiO2 je v súčasnosti stále najvýznamnejší a najpoužívanejší fotokatalyzátor. Po 

mnohých viac či menej úspešných pokusoch s látkami iného charakteru sa dnes venuje 

pozornosť kompozitným fotokatalyzátorom na báze TiO2 s inými polovodivými  oxidmi, 

alebo dopovaným ušľachtilými kovmi . Takéto systémy dokážu absorbovať žiarenie aj vo VIS 

oblasti, prípadne dramaticky zmeniť vlastnosti TiO2 [1]. Špeciálnym prípadom kompozitov sú 

fotokatalyzátory dopované nanočasticami ušľachtilých kovov ako Ag. Tu sa môže prejaviť 

efekt povrchovej plazmónovej rezonancie, väčšia separácia nábojov a tým pádom nižšia 

rýchlosť rekombinácie nábojov [2, 3]. 

Cieľom tejto práce bolo preskúmať vplyv teploty počas reakcie na fotokatalytické 

vlastnosti  sonochemicky  pripraveného  čistého  aj  Ag-dekorovaného  TiO2  pripraveného 

v nevodnom prostredí. 

Počas hydrolýzy vznikajú častice TiO2, ktoré majú vďaka vodíkovým väzbám vo 

vodnom prostredí tendenciu agregovať, dôsledkom čoho sa znižuje aktívny povrch 

výsledného prášku. Použitie vysušených reaktantov a nevodného prostredia signifikantne 

zredukuje tento nežiadúci efekt. Preskúmali sme preto nový postup prípravy TiO2, pri ktorom 

sme zredukovali účasť vody prítomnej v reakčnej zmesi na minimum. 
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Z predchádzajúceho výskumu vyplýva, že počas tohto spôsobu prípravy TiO2 vznikaú 

určité nanoútvary a zvýši sa fotokatalytická aktivita [4]. Bol preskúmaný vplyv teploty počas 

prípravy na vznik týchto útvarov a účinnosti fotokatalyzátora. Taktiež bol preskúmaný vplyv 

častíc striebra deponovaného na povrchu TiO2 na fotokatalytickú aktivitu týchto práškov. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Ako prekurzor TiO2 bol použitý TiOSO4 (Sigma-Aldrich), plynný amoniak bol 

získavaný vháňaním stlačeného vzduchu do vodného roztoku amoniaku (Centralchem). Ako 

reakčné prostredie bol použitý toluén (Centralchem). Na zvýšenie efektu kavitácie bol do 

reakčnej zmesi zavádzaný stlačený vzduch. Oba plyny boli pred zavedením do reakcie 

vysušené 96% H2SO4, resp. mikroperličkovým NaOH (Slavus). Reakčná zmes bola 

temperovaná na  teploty  20,  30,  40  a 50°C  a ožarovaná  ultrazvukovým  dezintegrátorom 

v pulznom móde (5s/5s). Po reakcii bol toluén oddestilovaný vo vákuovej odparke a výsledný 

prášok bol žíhaný 2h pri teplote 700°C. 

Pripravený prášok bol rozsuspendovaný vo vode v ultrazvukovej vaničke počas 20min 

spolu s roztokom AgNO3 (Slavus). Táto suspenzia sa nechala miešať magnetickým 

miešadlom 30min v tme a následne sa ožarovala 30min UV svetlom (ortuťová výbojka), ktoré 

vyredukovalo častice kovového striebra na povrchu častíc TiO2. 

Ako štandard bol použitý komerčne dostupný TiO2 – Aeroxide P25 (Evonik). 
 

Na stanovenie fotokatalytickej aktivity bola použitá metóda stanovenia úbytku 

celkového organického uhlíka (TOC). Ako modelová látka bol použitý roztok fenolu 

(0,5mmol/L). Suspenzie roztokou fenolu a fotokatalyzátora (1g/L) sa ožarovali 

metalhalogenidovou výbojkou simulujúcou slnečné žiarenie za stáleho miešania a prístupu 

vzduchu, odber vzorky každých 30min. Vzorky boli charakterizované metódami práškovej 

XRD, Ramanovou spektroskopiou a rastrovacou elektrónovou mikroskopiou (REM). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Táto metóda prípravy nevyžaduje použitie extrémnych podmienok, ako je 

hydrotermálna kryštalizácia, prípadne zahrievanie reakčnej zmesi na viac ako 50°C. Využíva 

sa tu stabilný prekurzor TiOSO4, ktorý nepodlieha hydrolýze na vzduchu ako alkoxidy. 

Elimináciou vody z reakčného systému použitím toluénu je možné dostať jemne dispergované 

prášky. Vedľajšie produkty reakcie je možné odstrániť žíhaním. Reakcia prebiehala podľa 

rovnice [4]: 

TiOSO4 · xH2O (s) + 2NH3 (g) → TiO2 + (NH4)2SO4 
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Obrázky 1 a 2 zobrazujú závislosť relatívnej koncentrácie fenolu od času ožarovania 

počas merania fotokatalytickej aktivity jednotlivých vzoriek TiO2. Vzorky sú porovnané so 

štandardom P25 a všetky vykazujú vyššiu fotokatalytickú aktivitu ako štandard. V prípade 

vzorky pripravenej pri 50°C je nárast aktivity o 38% v porovnaní s P25. Výsledky na obr. 2 

ukazujú prášky dekorované nanočasticami striebra. Fotokatalytická aktivita týchto práškov 

mierne   poklesla   oproti   nedopovaným,   pravdepodobne   kvôli   agregácii   častíc   počas 

 
Obr. 1. TOC merania sonochemicky pripravených vzoriek TiO2 

 

 
 

Obr. 2. TOC merania sonochemicky pripraveného TiO2 dekorovaného Ag 
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dekorovania striebrom vo vodnom prostredí. Stále však vykazujú fotokatalytickú aktivitu 

vyššiu ako P25. Na obrázku 3 je XRD spektrum vzoriek UTP50 a striebrom dopovanej 

vzorky AgUTP50. V oboch spektrách sa nachádzajú difrakcie iba pre fázu anatasu, difrakcie 

rutilu ani striebra nie sú prítomné. Vo vzorke UTP50 na obrázku 4 sa nachádzajú nanorúrky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Práškový röntgenový difraktogrm nedekorovanej a dekorovanej vzorky TiO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4. SEM fotografia vzorky UTP50 
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s viacerými stenami, ktoré majú hrúbku stien 40—150nm a priemer 150—600nm [5]. Prášky 

obsahujúce nanorúrky mali najvyššiu fotokatalytickú aktivitu. Okrem nanorúrok môže byť za 

zvýšenú fotokatalytickú aktivitu spoluzodpovedný aj efekt sulfatácie [6]. 
 
 

Záver   
Zaviedli   sme   novú,   jednoduchú   a nenáročnú   metódu   sonochemickej   prípravy 

 

nanorúrok TiO2 v prášku, ktorá využíva dostupné a relatívne lacné reaktanty. Výsledkom sú 

prášky s vysokou fotokatalytickou aktivitou a dobrou dispergovateľnosťou. Najvhodnejšia 

teplota pre prípravu bola 50°C. Účinok striebra na zvýšenie fotokatalytickej aktivity nebol 

preukázaný. 
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